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 • Univerzálne multifunkčné použitie (osvetlenie únikových ciest, protipanické 
  osvetlenie otvorených priestorov a bezpečnostná značka núdzového východu) 

• Nízka spotreba energie znižuje náklady 

• Jednoduchá inštalácia znižuje dobu inštalácie a náklady s ňou spojené 

• Životnosť LED 60 000 hodín pre zníženie nákladov na údržbu 

• K dispozícii sú verzie s autotestom, ktoré znižujú náklady na údržbu  

a uľahčujú splnenie požiadaviek na testovanie 

• Ekologicky šetrná NiMH batéria 
 

Svetelný zdroj: 

2 x 1W LED 
 

Materiály: 

Telo svietidla: Polykarbonát  

Difúzor, reflektor: 

Polykarbonát  

Batérie: NiMh 4 články 

Základňa RAL7035 

Prevádzka: 

Autonómne svietidlo môže byť 

v trvalom alebo netrvalom 
režime 

Voliteľné ISO7010 piktogramy 

pre označenie núdzových 

východov 

Sada pre ohrev batérií 

pre zaistenie prevádzky 

pri nízkych teplotách 
prostredí 

 
Použitie: 

Hotely, kiná, divadlá, 
školy a nemocnice 

   i-P65 je vysoko kvalitné LED svietidlo s konkurencieschopnou cenou, ktoré využíva najnovšie LED 
a optické technológie, pre zaistenie atraktívneho a kvalitného funkčného svietidla pre vnútorné aj 

vonkajšie použitie. Svietidlo i-P65 sa môže pochváliť mnohými funkciami a výhodami a môže byť použité 

ako osvetlenie únikovej cesty, protipanické osvetlenie, jednostranná alebo obojstranná bezpečnostná 

značka núdzového východu, zaisťujúca rovnaký vzhľad tam, kde je dôležitá aj estetická stránka. 

Svietidlo i-P65 bolo navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu, zníženú spotrebu energie, minimálnu nutnosť 
údržby, zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) bez kompromisov na strane designu. 
Inovatívny optický design používaný v zariadení i-P65 využíva svetlo zo zdroja LED pre zaistenie 

rovnomerného rozloženia osvetlenia. U osvetlovacích aplikáciách buď ako núdzové osvetlenie 
únikových ciest, alebo protipanické osvetlenie otvorených priestorov poskytuje lepší výkon a nižšiu 

spotrebu elektrickej energie. 
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IP65LEDO3H s piktogramom  
ako bezpečnostná značka 

142 mm 
mm 

  263 
mm 

142 mm 
mm 
mm   263 mm  
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IP65LEDE 
Úniková cesta 

IP65LEDO 
Protipanické osvetlenie 
otvorených priestorov 

 

Model Výška (m) Vzdialenosť pre 1 lux   

    

 

     

Optika pre 
únikové 
cesty 

2,50   7,80 17,10 

2,80   8,40 18,60 

3,00   8,60 19,60 

 
Model Výška (m) Vzdialenosť pre 1 lux   

    

 

  
 

Optika pre 
otvorený 
priestor 

2,50 5,3 10,5 5,30 10,50 

2,80 5,7 11,5 5,70 11,50 

3,00 5,9 12,2 5,90 12,20 

  4,00 4,9 12,6 4,90 12,60 

Objednávacie 
číslo Popis       

  
  

    

IP65LEDO3H i-P65, 3h, otvorený priestor   2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 153Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

IP65LEDE3H i-P65, 3h, úniková cesta   2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 148Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

IP65LEDO3HIS i-P65, 3h, otvorený priestor Auto-test 2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 153Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

IP65LEDE3HIS i-P65, 3h, úniková cesta Auto-test 2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 148Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

IP65LEDEX3H i-P65, obojstranná bezpečnostná značka 2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 
 

3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

  núdzového východu, 3h             

IP65LEDEX3HIS i-P65,obojstranná bezpečnostná značka 2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W 
 

3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý/Netrvalý 

  núdzového východu, 3h, Auto-test           

IP65LEDO3HCGL i-P65, 3h, otvorený priestor CGLine+ 7,6VA/5,75W 153Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý 

IP65LEDE3HCGL i-P65, 3h, úniková cesta CGLine+   7,6VA/5,75W 148Lm 3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý 

IP65LEDEX3HCGL i-P65, obojstranná bezpečnostná značka  7,6VA/5,75W 
 

3h 4,8V-24Ah NiMh Trvalý 

  núdzového východu, 3h, CGLine+           

Príslušenstvo                 

IP65LEG7010 Jednostranná sada s legendou, ISO7010           

IP65DBLLEG7010 Obojstranná sada s legendou, ISO7010           

IP65CONDHEAT Ohrievač akumulátora pre použitie pri nízkych teplotách          


